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KuRtJM iDARi KIJRULu TopLANTI TUTANaĞı

4688 SaYılı Kamu Görevlileri Sendikalan ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kurum İdari rurulu, 01.06.2022tarihıınde saat 14.00,da
EskiŞehir Yolu Söğütözii Mahallesi 2|77 Sokak No:l0/A adresinde bulunan Bakanlık
hizrrıet binasında gerçekleştirilmiş olup alınan kararlar;

3- SosYal hizınet merkezlerinde ve il müdiirliiklerinde fiilen görev yapan personelin de,
6. Dönem ToPlu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlanna iİiştın Üçüncü
Bölilmtlntln 36.maddesi uyannca ödeııen sosyal hianet tazminatından yararlanabilmesi
iÇin Bakanlık, genel müdtirlükleri arasında kurulacak koordinasyon il" hak kaybını
önleYecek bir görüş oluşturulması hususunda, 2 nci madde kapsamında
değerlendirilebileceği görüşüne vanldı

1- Ögretmen kariYer_basamaklan, eğitim ve sınav takvimi açıklanmış olup, Aile ve Sosyal
Hizrıetler Bakanlığuıc_a ilgili rnevzuat doffulfusunda gerekli çalışmanın yapılması
hususundq Uzman Öğretmen/Başöğretmen eğitim programına başvuracıklır için
merlrezltaŞrı birİmlgrine yazı gönderilmiş olup, MlUi rğtim Bakınlİğnca belirlenen
takvim doğrultusunda sürecin yürütitlecği değerlenoırııaı.

2' Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerinde görev yapan personelin, Kamu Görevlilerinin
Geneline ve Hizrrıet Kollanna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İliştin 2022-2023 yıllannı
5.3P.:"V.P !. |tınem Toplu Sözleşme'nin Sağlık ve Sosyal Hianet çalışaıarı." lıışı.ı,
UÇİİncü Bölümüniin 36. maddesi kapsamında ilave ek <ıdemeİen yararlanıp
Yararlanmayacağı hususunda; Personel benel Müdtirlüğü'ntin 01.02.2022 tarih ve
2533388 saYılı_ Yazısı ile yararlanabileceği belirtiliyo-r iken, Strateji Geliştirme
BaŞkanlığı'run 08.04.2022 tarih ve 22624Jğl, sayılı işlemi ile yararlanamayacaklan
belirtilmektedir. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkİzlerinde görev yuparı personelin de,
Personel Genel Müdtirlüğü'nitn yazısı çerçevesinde, sosyal hizmet İazminatından
Yararlanmasının sağlanması hususunda Çocuk Hizmetteri Genel Müdürlüğü, Hukuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Personel Genel
Müdürlüğİİ temsilcileri tarafından oluşturulacak bir ko=misyon çalışmasınınsonuÇlanna göre Yasal düzenleme ile değertendirilebileceği kararına vanldı.

4, 6.Dönem ToPlu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlanna ilişkin Üçtincü
Böliimiinün 36. maddesi uyannca ödenen ilave ek ödeme (sosyal hizmet tazminatı), yatılı
kııruluŞlarda kadro karşılığı sözleşmeli stattide çalışan personele ve 4lB sözİe§me[
Personele de ödenmesi hususunda, usul ve esaslar çeİçevesinde Toplu Sözleşme
Görüşmelerinde değerlendirilebileceği görüşüne varıldı.

5- 6-Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlanna İlişkin Üçiincü
Bölümtiniin 41. maddesi gereği, 2022 yılında yapılması planlanan görevde ytikselme ve
unvan değiŞikliği srnavları için sınav takviminin açıklanması hususunda, iıgiıi Birimoü»,iL
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tarafından merkez,/taşra teşkilatına yılın 2 nci yansında yapılması planlanan sınav
süreci i|g İlgili yazı yazılmış olup, belirlenecek talrvim doğrultusunda Görevdeyükselme ve unvan Değişikliği §ınavının açıklanacağ dğerlendiriıdi.

G Veköleten idarecilik görevini yiirüten ve gerekli şartlan taşıyan personelin, vek6iet ücretini
alabilmeleri iÇin baŞlatılan siirecin taırıamlanması husuzunda, vekaleten idarecilik
görevİni Yürüten personele gerekli vekalet onaylannın verilmekte olduğu; mıli
haklanndan yarırlınmaİannrn sağlanmıkta olduğu hususu taraflırca teyıt eaııoı.

7' 5395 saYılı Çocuk Koruma Kanunu gereği, tedbir karan uygulayan tiim sosyal çalışmagörevlilerine, kadrolu-sözleşmeli fark etmeksizin ilgili Kanunun 33. maddesi geregi<ıdeme
YaPılması ve bu ödemenin her bir dosya başına olması hususunda, uygun görülmesi halinde
mevzuat çalrşması yapılabileceği değerlendirildi.

8- Eğtim-öğetim hizmetleri sınıfinda bulunan tiim öğretrnenlere, görev yeri ve görev
PozisYonu aYrımı Yapılmaksızın eğitime hazırlık öĞneğinin odeİmesinin sağlanması
hususunda, SaYŞtay'rn kararrna isİinaden işlem yapılması gerektiği görüşüne vırıldı.

9- KarŞılıklı Yer değiŞtirmeler (becayiş), döneme bağlı olmaksızın yapılabilmeli ve becayiş
talebinde bulunarılann, yalnızca aynı unvanda olması yeterli oİrp, y., değiştirecek
Personelin ikisinin de aYnı kadro derecesinde olması şartınrn kaldınlması hususunda,
uYgun görülmesi halinde kadro imkanları dahitinde işlem yapılabileceği görüşüne
varıldı.

l0-Mazeret durumu nedeniyle yer değiştiren ve atandığı yerde beş yıl görev yapanpersonelin
taYini, bulunduğu yere yapılmış sayrlması için 

-gerekli -dtızenlem.l.rin 
yapılması

hususıınd4 uygun görülmesi halinde yönetmelik değşiktiği ile gündeme alınabilecegi
değerlendirildi.

ll-Görevde Ytikselme sınavında, yaıdımcı hizrrıetler sınıfinda çalışanlardan lise meaxıu
olanlann tamamıru kapsayacak kadar memur kadrosu talısisi yapılması hususundq uygun
görülmesi halinde kadro imkanları dahilinde değerlendirilebilecğ görüşüne ranİdı

12,06.02.2014 tarihinde kabul edilen ve 19.02.2014 tarihinde 28918 sayılı Resmi Gazete'de
YaYımlanar1 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında kanun Htikmilnde kararname ile Bazı kanun ve kanun Htikmtinde
Karamamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'ıırı 29. maddesine "Bu Kanunun
3 üncü maddesinin birinci fıtvasının (fl bendinde tanımlanan çocuk destek merkezi, alüif
YqŞam merlrezi, Çocuk evleri sitesi, ev tipi sosyal hizmet birimi ile ev tipi sosyal hızmİt
birimleri laordinasyon merkezine ilişkin yanetmeliHer altı ay içinde'çıkarılır. Anılan
Yönetmelikler \ürlüğe girinceye lçgdar mevcut dazenlemİleİın bu Kanuna aykırı
olmaYan hühjmlerinin uygulanmasına devam olunur." hükmü eklenmiştir. Ancah
Kanunun öngördüğü 6 (alh) aylık siirenin tizerinden 7 (yedi) yıh aşkın bir siirİ geçmesine
rağmen, adı geÇen kuruluşlardan çocuk evleri sitesine ilişkin yönetrıelik hazırlanmamıştır.
Söz konusu hizmet kuruluşunun işleyişjni amaç edinen ve çocuklara sunulan ttim bakım
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ve rehabilitasyon hizrrıeti modellerini (ÇES, ÇEKOM, ÇODEM) kapsayan bir yönetmelik
Çıkarılması hususund4 ilgili Çocuk Hizmetleri Genel ıvıııhıırıııgt İırıfından
Yönetmelik Çalışmalannın devam ettiği bilgi§i doğrultusundı yönetmelik
çalışmalarrnrn §onucunun beklenmesine karar r*rildi.

13'12.05.2017 tarihli Nöbet Hizmetleri Genelgesi'nin 8.maddesi "Engelli, yaşlı, kadın ve
Çocuklara Yönelik bahm ve rehabilitasyon hizmeti verilen kuruluş|arda 

-mevzuatlarında

belirtilmesi halinde uzman tabip, tabip, hemşile, sağtık memıırıt, sağlık teknisyeni, sağlık
telÇııilreri ve laborant sağlık nöbeti tutar. İdare, hizmetlerın dİha etkili ve verimli
Yürütülmesi amacıYla sağlık personeli arasında mesai düzenlemesi yapabilir. Bu durumda
hıruluşta cıyrıca nöbetçi görevlendirilmez." şeklindedir. sağl* 'hizmetleri 

sınıfında
ÇalıŞanların futfuklan nöbet ile kuruluş n<lbetleri birlikte -<ieğerlendirilmez. 

Nöbet
hizmetleri geııelgesinin büttinü birlikte delerlendirildiğinde, kurulİş nöbet hizmetleri ile
sağlık nöbetinin birlikte ele alınmamus,, .ugl,k nöbetiİin aynca tanımlanması, kuruluşta
hizırıet {an bireYlerin yaranna olacaktır. Yatılı hizmet kuruluşunda yeterli sayıda sağlık
Personeli olması_ve idarenin uygun görmesi durumunda, sağİık nöbeti tutabilmeleri ve
bunun iÇin gerekli ücretin Odenmesinin sağlanması hususunda, uygun göriilmesi halinde
Yatılı kuruluŞlann kaPasiteleri de göz önünde bulundurularakİevİuat çalışması iledeğerlendirilebileceği görüşüne vanldı.

14- Alo l83 ihbar hattı icaPÇısı olarak görev yapan personelin, bu hizmetinin ücretlendirilmesi
ve bu hizmetin, Alo 183 ihbar hattılcapçısı yerine, Alo l83 nöbet hizmetleri olarak gerekli
mevzuat iÇerisinde Yer verilmesinin sağlanması hususund4 uygun görülmesi halindegerekli değertendirme yapıla bileceği gtıiıışııne varıldı.

15- 4/B södeŞmeli Personelin nöbet ücretinden yararlanmasınrn sağlanması hususunda, uygungörülmesi halinde gereklİ çalışmanın yapılabileceği hususu değerlendirildi.

lG4lB_statıistinde görev YaPanASDEP personeli meslek elemanr olarak istihdam edildiklerihllO: biiro Personeli olarak (70 puan) ek ödeıne almaktadır. ASDEp personeli haiz
oldukları unvanlara uygun ve hizmet stiresine göre en az 90 puan üzerinİ"n ," hizmet
stiresine bağlı olarak 90 puan üzerinde olacak ş.kild. ek ödeme alacak şekilde diizenleme
YaPılması hususılnda, gerek|i çalışma başlatılmış olduğu ve Cumhurbaşkanlığrna
sunulan İşbu çalışmanın takibinin yapılma§ına karar verildi.

17- Şef kadrosuna atanabilmek için Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Görevde ytikselme ve
Unvan DeğiŞikliği Esaslanna Dair Genel Yönetmelik çerçevesinde iki yıllık yüksekokul
mezunu olma Şarhrun Yeterli olması hususund4 uygun görülmesi halinde yapılacak
yönetmelik çalrşmalarında değerlendirilebilecegı göriışüne vanldı.

l&Genel İdari Hizmetler sırufinda yer alan, Lisans mezunu ve en az 8-10 yıl görevi olan
PİlgısaYar İŞletmeni, VHKİ, Mİmur vb. kadrolarda görev yapan personelin de şubeMüdiiru ve Müdtir unvanlanna atanabilmek için uçrlİ.ut g-orİvae'yiikselme slnavınagirebilmesinin sağlanması hususunda, uygun gOrnlmesi- halinde yapılacak olan
Yönetmelİk ÇalıŞmalannda Kurutuş Müdürii dışındaki idari Müdııİıııİ sınavlarına
girebileceğinin değerlendirilebileceği görüşüne varıIdı.
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19- Bakarılığınızda görev yapan öğretmenlere uygulanan ek ders saatlerinin arffırılmasrnın
sağlanması hususunda, uygun görülmesi halinde yapılacak olan Toplu S6zleşme
görüşmelerinde değerlendirilebileceği görüşüne varıldı.

2O-Ükemizde Milli Eğitim Bakanhğ'ndan sonra en büyük öğetmen kadrosu, Aile ve Sosyal
Hiznetler Bakanlığında (ASFIB) bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hiznetler Bakanlığında
ÇalıŞan öğetmenlerin sosyal ve ekonomik haklan konusund4 MEB öğıetrrıenleri gib];

- Resmi tatillerde ve milli bayraırılarda ek ders ücretini tam almasırun sağlanmasr,
- Müze kart, hen, otobüs, vb. kamu hizrrıetlerinden indirimli olarak yararlanmasının
sağfanması,
- OSYM ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlard4 Bakanlığınızda görevli
öğetrrıenlerin de sınav görevi alması sağlanması hususunda, itgili Bıkanlıklarla
YaPılacak görüşmeler neticesinde çalrşma yapılabileceği görüşüne varıldı.

21-Nöbetlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ücretlendirmenin diizenlenmesi için yeni
bir nöbet yönetmeliğinin hazırlanması hususunda, çalışmaların devam ettiği nlaİrlal.

22- Bakanlık merkez teşkilatında çalışanlara tanrnan internet erişim haklarından, taşra teşkilatı
ÇalıŞarılannın da yararlandırılmasırun sağlanması hususunda, teknik alt yapının uygun olup
olmadığı hususunda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi
gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

23-Kurumq diğer sağlık personeli olarak atanan Paramedik, eğitimlerine uygun olarak hak
ettikleri paramedik unvan/kadrosunu kullanabilmeleri için gerekli dtizenlemenin yapılması
hususunda, Diğer Sağhk Personeli unvanı alünda Paramedik mesleği vc görev
tanımının bulunduğu ve herhangi bir başkaca işlem yapılmasına gerek olmadığı
değerlendirildi.

24- Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esasların Ek 3 iincü maddesinde değişiklik
yapılarak, eşi özel sektörde çalışan personelin de bu haktan faydalanmasının sağlanması
hususunda,uygrrn görtilmesi halinde yapılacak olan Toplu Sözleşme görüşmelerinde
değerlendirilebileceği konusunda görüş birüğine vırıldı.

25-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yönetrıelik, Yönerge vb. mevzuat düzenleıneleri
kapsamında, hizırıet kolunda "Genel Yetkili Sendika"run da görüşiinttn alınması
hususund4 gerektiğinde yetkili sendikanın görüşlerinin de alınabileceği konusu
değerlendirildi.

26- Bakanlık çalışanlannın yaklaş* 9.700'ü sendika üyesidir. I999l44 sayılı Başbakanlık
Genelgesi ve2003/37 sayılı Genelgesi hiikiimleri gereği; sendikal faaliyetlerin daha uygun
koŞullaıda ytirütiilmesinin sağlanması için oda tüsis edilmesi hususunda, fiziki alt yapının
u}gun olup olmadığı hususunda, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca
değerlendirilebileceği kararına varıldı.
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Gündemde baŞka görüşülecek konu olmaması nedeniyle toplantı sona erdirilniştir.
01.06.2022
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Personel Genel Müdtirü V.

KİK Başkanı

Hakan AY

Hukuk Hizmetleri Genel Müdiirü

üy"

MEDET

Ankara 4 Nolu Şube Başkanı

üy"

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı

üy.

Hasan

Stratej i Geliştirme Başkanı

üy.

Murat ERGÜL

İstanbul6 Nolu Şube Başkanı

üy"


